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Jaarverslag 2009Organisatie
De verwachtingen voor het komende jaar zijn licht positief. 
Voor 2010 wordt uitgegaan van een gelijkblijvende omzet 
met een sterke rendementsverbetering van 10% en een 
groei in interim professionals, die middels een variatie 
aan contractsvormen aan Welten zijn gelieerd, tot een 
totaal van zo’n 650. 
Welten bemerkte eind 2009 een beginnend herstel in de 
markt en een toename in de behoefte aan fl exibele 
capaciteit bij enkele van haar klanten. De verwachting is 
dat deze stijgende lijn met betrekking tot het aantal 
aanvragen ook in 2010 zal aanhouden. Daarom zullen we 
ons opnieuw richten op de arbeidsmarkt om geschikte 
medewerkers aan te trekken. 
De werving zal met name zijn gericht op medewerkers met 
wie een vaste arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. 
Desalniettemin staat het optimaal inrichten van de eigen 
fl exibiliteit nadrukkelijk op de agenda. Het afgelopen jaar 
heeft immers bewezen dat dit voor een conjunctuur
gevoelige organisatie als Welten van uitermate groot 
belang is. Daarom zullen we goed kijken naar hoe de 
organisatie dusdanig kan worden ingericht dat Welten 
kan meebewegen met de markt en de continuïteit van de 
bedrijfsvoering kan garanderen. Dit zal onder meer 
gebeuren door een fl exibele schil te creëren bestaande 
uit ZP’ers (Zelfstandig Professionals).

Markt
Met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen in de 
markt zijn enkele frequent terugkerende onderwerpen te 
onderscheiden op managementagenda’s van fi nanciële 
dienstverleners. De komende jaren zal het aantal 
medewerkers dat in de fi nanciële markt werkzaam is, 
naar verwachting fors dalen. Dit gaat gepaard met een 
toenemende ontgroening en vergrijzing van de beroeps
bevolking en een dalende interesse van hbo en wo
studenten in de fi nanciële sector.
Dit alles vraagt om een doordachte wijze van omgang 
met personele capaciteit gecombineerd met (digitale) 
technieken en middelen die fl exibel werken onder
steunen. Steeds meer fi nanciële dienstverleners zullen in 
de toekomst een toenemend percentage van hun 

bezetting standaard fl exibel inrichten. Welten biedt haar 
klanten passende antwoorden op en ondersteuning bij dit 
soort vraagstukken.

Suriname en European Financial Campus
De marktverkenning die Welten in 2007 startte in 
Suriname krijgt steeds meer vorm. Inmiddels heeft een 
groep Surinaamse hoogopgeleiden een jaar lang een 
leerwerktraject gevolgd in Nederland, waarna zij terug 
zijn gekeerd naar Suriname om het geleerde daar in de 
praktijk te brengen. Dat doen zij vanuit een offshore 
service centrum in Paramaribo waar wordt gewerkt voor 
een Nederlandse fi nanciële dienstverlener. In 2010 wordt 
gestart met de werving van een tweede groep Surinaamse 
hoogopgeleiden.
De realisatie van een grootschalige fi nanciële campus met 
daarbij de oprichting van een fi nanciële hboinstelling is 
voor 2010 een onverminderd punt van aandacht voor Welten. 
De ontwikkeling van de European Financial Campus is het 
afgelopen jaar door de marktontwikkelingen uitgesteld, 
maar zal het komende jaar een vervolg krijgen. 
Deze campus zal dienen als ontmoetingsplek voor diverse 
partijen in de fi nanciële markt waaronder een opleidings
instituut en fi nanciële instellingen. Met de oprichting van 
een nieuw type fi nanciële hboinstelling wil Welten 
tegemoet komen aan de behoefte aan goed geschoolde 
en direct inzetbare hbo’ers in de fi nanciële sector en het 
gebrek aan bestaande opleidingen die de aansluiting 
tussen theorie en praktijk op de gewenste wijze 
vormgeven.
 

Balans Winst- en verliesrekening

Omschrijving 2009 2008 2007
Aantal medewerkers 506 1.013 1.044
Balanstotaal 13.100 19.800 21.200
Groepsvermogen 4400 10.300 10.000
Vermogen in % van balanstotaal 34% 52% 47%
Percentage direct personeel 83% 86% 88%
Percentage indirect personeel 17% 14% 12%
Omzet per medewerker  62    71 68

Kerncijfers

Bedragen x Euro 1.000

Balans, winst- en verliesrekening 20
09

Activa 31-12-09 31-12-08 31-12-07
Vaste Activa
Immaterieel vaste activa 500 850 1.100
Materieel vaste activa 350 350 400
Financieel vaste activa 1.350 0 500

Vlottende Activa
Vorderingen 10.900 13.000 14.900
Liquide middelen 0 5.600 4.300
Totaal 13.100 19.800 21.200

Passiva 31-12-09 31-12-08 31-12-07
Groepsvermogen 4.400 10.300 10.000
Aandeel derden 150 250 300
Langlopende schulden 0 0 0
Voorzieningen 650 0 0
Kortlopende schulden 7.900 9.250 10.900
Totaal 13.100 19.800 21.200

  2009 2008 2007
Omzet 44.700 72.750 66.050
Kostprijs omzet 37.950 46.200 43.400
Bruto omzetresultaat 6.750 26.550 22.650

Lonen en salarissen 7.050 8.100 6.850
Afschrijvingen 500 500 500
Algemene kosten 5.150 8.100 7.650
Som der kosten 12.700 16.700 15.000

Bedrijfsresultaat 5.950 9.850 7.650
Financiele baten minus lasten 100 400 150
Resultaat voor belasting 5.850 10.250 7.800
Vennootschapsbelasting 1.550 2.450 2.150
  
Resultaat deelneming 0  250 200 
  
Resultaat aandeel derden 0 50 150
Resultaat na belasting -4.300 8.000 5.700

Toekomst



Ontwikkelingen markt
Het jaar 2009 werd gekenmerkt door extreme marktomstandigheden. De kredietcrisis had een 
enorme  impact op de totale financiële wereld. Voor de eerste maal in het bestaan van Welten was 
daarom sprake van een daling in omzet. Deze bedraagt 39%. 

Samenwerking Agentschap NL

Welten ging in 2009 een samen werkings
verband aan met het agentschap van het 
ministerie van Economische Zaken 
Agentschap NL. De voornaamste taken van 
het agentschap liggen op het gebied van 
het stimuleren van duurzame economische 
groei in Nederland. 

De sector MKB Netwerken en Financiering heeft onder meer als 
doel de toegang tot financiering voor economisch levensvatbare 
bedrijven te verbeteren.
Agentschap NL werkte het afgelopen jaar samen met Welten op 
twee gebieden. Dat betreft ten eerste de voorlichting over de 
instrumenten die Agentschap NL inzet om de toegang tot 
financiering voor bedrijven te verbeteren, aan financiële 
instellingen als banken en intermediaire organisaties als 
bijvoorbeeld accountants. Ten tweede werkt het agentschap 
samen met interim medewerkers van Welten vanwege hun 
financiële deskundigheid.
Onze regelingen zijn in respons op de financiële crisis sterk 
geïntensiveerd. Om alle veranderingen goed te kunnen 
communiceren naar het veld hebben we samen met Welten twee 
workshops garantieregelingen opgezet. De reacties vanuit 
bijvoorbeeld de banken op deze workshops zijn zeer positief. We 
willen dan ook zeker doorgaan deze workshops samen met Welten 
te verzorgen zolang er behoefte naar is.

Roland Starmans, Manager Agentschap NL

Ontwikkelingen arbeidsmarkt
Als aanbieder van personele capaciteit werd Welten in 2009 
voor aanzienlijke uitdagingen gesteld.  Nooit eerder werd 
een dusdanig groot beroep gedaan op de eigen flexibiliteit. 
In 2009 werden daarom alle zeilen bij gezet om de 
ontwikkelingen in de markt nauwlettend te volgen om daar 
vervolgens direct op in te spelen. Deze manier van omgaan 
met slechte marktomstandigheden leidde tot een grote 
mate van vernieuwing in het diensten en productenaanbod. 
Bovendien werden diverse vindingrijke initiatieven 
ontwikkeld in aanpalende markten. Alle inspanningen ten 
spijt zag Welten zich helaas genoodzaakt op grote schaal 
afscheid te nemen van medewerkers. Voor het eerst sinds 
jaren vertoonde de financiële arbeidsmarkt een overschot in 
plaats van schaarste.

Door de turbulente ontwikkelingen in de markt zagen 
financiële dienstverleners zich het afgelopen jaar genoodzaakt 
op grote schaal afscheid te nemen van medewerkers. Daarbij 
maakten zij dankbaar gebruik van de door hen gecreëerde 
flexibele schil om de omvang van hun organisatie snel en 
accuraat te reduceren. Voor Welten betekende dit een forse 
daling in het aantal opdrachten met als gevolg een historisch 
lage bezettingsgraad. Desondanks heeft het nut van de 
flexibele schil zich het afgelopen jaar meer dan ooit bewezen. 
Het merendeel van de financiële dienstverleners in de 
Nederlandse markt verwacht de komende jaren minimaal 
20% van de personele capaciteit flexibel in te richten.

Groeiers.in 
Welten bracht het afgelopen jaar een nieuw label 
op de markt genaamd; Groeiers.in. Groeiers.in is 

een volledig online detacheringsbedrijf dat zich richt op 
basis functies in de financiële markt. Bijzonder aan het 
concept is dat de logistiek online verloopt; van het 
selecteren van een geschikte kandidaat en het voeren van 
een intakegesprek tot aan het inventarisatiegesprek 
tussen de coach en de opdrachtgever. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van webcams. De opzet bespaart de 
klant tijd en kosten.

Activiteiten in bestaande markten
De turbulente markt  omstandigheden vormden voor 
Welten bij uitstek aanleiding om te investeren in 

verbreding en verdieping van bestaande relaties. Zo was 
Welten in de rol van adviseur bij enkele financiële dienst
verleners betrokken bij grootschalige trajecten gericht op 
het teweeg brengen van efficiëntie en kostenreductie. 
Daarnaast werd meerdere malen beroep gedaan op Welten 
om mee te denken over de ontwikkeling van nieuwe 
organisatiemodellen. Ook werden het afgelopen jaar nieuwe 
samenwerkings verbanden aangegaan met bedrijven in de 
financiële markt.

Activiteiten in aanpalende markten 
Welten was in 2009 niet alleen actief binnen de 
niche van banken, verzeke raars en pensioen
fondsen. Er werden diverse initi atieven ontwikkeld 

die de financiële markt overstijgen. Zo werkten enkele 
mede werkers van Welten als fondsmanager bij provinciale 

ontwikkelings maat schappijen. Organisaties die zich 
bezighouden met het versterken van de economische 
groei en innovatiekracht in Brabant. Daarnaast was een 
aantal financieel adviseurs van Welten werkzaam in de 
schuldhulpverlening. Daar adviseerden en onder steunden 
ze inwoners van gemeenten om in zware tijden aan hun 
betalings verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
 

Welten Interim Netwerk  
Het afgelopen jaar ging ook de vereniging Welten 
Interim Netwerk van start. Een initiatief van Welten 
Interim Manage ment om interim managers die 

actief zijn in de financiële dienstverlening bij elkaar te 
brengen. De vereniging vormt een relatienetwerk en stelt 
interim specialisten in staat ervaring, kennis en 
methodieken te delen. Daartoe organiseert Welten 
bijvoorbeeld master classes en komen leden in 
aanmerking voor collectieve kortingen op het gebied van 
verzeke ringen, administratieve diensten en abonnementen.

Het Financiële Spreekuur 
Vanuit het oogpunt van Maatschap pe lijk 
Verantwoord Ondernemen richtte Welten in 
samenwerking met de Kamer van Koophandel 

Brabant het Financiële Spreekuur op. Het spreekuur biedt 
kleine zelfstandigen de mogelijkheid kosteloos advies in te 
winnen. Financieel specialisten kijken met de ondernemer 
naar bedreigingen en kansen, bespreken mogelijke 
bezuinigings en financierings mogelijk heden en verwijzen 
de ondernemer eventueel door naar het juiste loket.

De mens centraal 
Door de gevolgen van de crisis zag Welten zich genoodzaakt tot een ingrijpende reductie van het  
aantal medewerkers. Desondanks koos Welten niet voor een grootschalige maatregel als een sociaal 
plan, maar voor een individuele en persoonlijke benadering. Daarbij deed Welten een beroep op haar 
netwerk om te zien of collega’s van baan naar baan konden worden geholpen en werd een 
terugkeergarantieregeling in het leven geroepen. 

Ontwikkelingen organisatie
 

Terugkeergarantie
In de tweede helft van 2009 werd tijdelijk afscheid genomen 
van een groep collega’s met een uitstekende staat van dienst. 
Dit vanwege een acuut gebrek aan geschikte opdrachten. 
Welten garandeerde deze medewerkers dat zij in de loop van 
2010 terug zouden kunnen keren of eerder indien zich een 
passende opdracht voor zou doen. Een aanzienlijk aantal 
medewerkers keerde eerder terug en sommigen accepteerden 
een functie bij een ander bedrijf. 

Sunny Gé behoorde tot de tweede groep medewerkers die 
tijdelijk uit dienst ging. Hij vertrok in december van 2009 en 
is inmiddels weer aan het werk als Assistent Financieel 
Advies bij Rabobank De KempenWest. 
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Ondanks het feit dat Sunny zich eind vorig jaar realiseerde 
dat de marktomstandigheden slecht waren, kwam de vraag 
om de Terugkeergarantieregeling te overwegen voor hem 
toch nog onverwacht. “Ik had niet gedacht dat ik zo snel zou 
worden benaderd.” 
Desondanks vond Sunny de oplossing heel redelijk voor de 
situatie waarin de markt zich destijds bevond. “Met de 
regeling heeft Welten goed geanticipeerd op markt. Het is 
in de tijd waarin we ons bevonden een goede oplossing die 
gelijktijdig aangeeft dat het vertrouwen in de markt zeer 
sterk is. Dat is wat we nodig hebben.” 

Gevoel van zekerheid
De voornaamste reden voor Sunny om de regeling te 
accepteren was het gevoel van zekerheid. “Enerzijds wist je 
dat je na uiterlijk zeven maanden weer in dienst mocht 
komen met behoud van arbeidsvoorwaarden en anderzijds 
vond en vind ik werken bij Welten nog steeds geweldig. Ik 
heb leuke collega’s, mijn werk is lekker afwisselend, ik 
wilde gewoon bij Welten blijven werken.” 
 
Kennis op peil houden
In de periode dat Sunny niet voor Welten werkte hielp hij 
zijn zus die net een klein Indonesisch restaurant had 
geopend en ging hij op vrijwillige basis aan de slag bij een 
lokale Rabobank. “Ik wilde mijn bankkennis op peil houden. 
Met name voor wat betreft de specifieke processen en 
producten van de Rabobank. Op deze manier kon ik de 
laatste ontwikkelingen binnen de Rabobank bijhouden en 
gelijktijdig de bank een beetje uit de brand helpen.”
 

Sunny Gé, Interim professional Personal Banking 

Welten steunt LeF  

Welten steunde het afgelopen jaar ook het initiatief LeF (Leven en Financiën). LeF is een 
maatschappelijk verantwoord en belangeloos initiatief van Stichting Excellent Adviseren 
dat is bedoeld om jongeren te leren omgaan met geld. Welten steunt het LeF initiatief 
onder meer door kritisch mee te denken in de pilot, door materialen en een locatie 
beschikbaar te stellen en door de contacten die Welten heeft met ROC’s te benutten.


